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CĂLIN (File din poveste) 
 

GAZEL 
 

 

Toamna frunzele... (1), 

Sun-un grier sub o... (3),  

Vântul jalnic bate-n... (4)  

Cu o mână tremurândă,  

Iară tu la... (5-I) sobei  

Stai ca somnul să te prindă.  

Ce tresari din vis deodată?  

Tu auzi păşind în... (5-II) – 

E... (6; nom.) care vine  

De mijloc să te cuprindă  

Şi în faţa ta frumoasă  

O să ţie o... (7),  

Să te vezi pe tine... (9) 

... (10), surâzândă. 

 

 

 
CRONOGRAM 

 

POEMUL "CĂLIN (FILE DIN POVESTE)" 

A APĂRUT ÎN ANUL... 

ŞTIAŢI? 

SE POATE AFLA. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
 

 

Celelalte definiţii: 1)Iubire. 2)Strânsă bine cu frânghii ■„Zidea din visuri şi 

din basme seculare/Delta biblicelor sânte, profeţiilor amare” (Epigonii). 

3)Ioan Slavici ■Estul României! 4)La scoc! 6)Primele taine! ■În tuşă! 

7)Susţinător în vie. 8)Bir! ■Neon (simbol) ■Joc japonez ■Diminutiv feminin. 

9)Mamifere tibetane. 11)Tabere romane fortificate ■Specia lirică folosită de 

Poet drept motto la poem. 12)Apărut (reg.) ■Om foarte meticulos. 

VERTICAL: 1)Crocodil cu botul lat, care trăieşte în fluviile Americii şi ale 

Chinei (pl.) ■Cap de cimpanzeu! 2)Mobile de bucătărie ■Înrăutăţit. 3)Olga 

Grigorescu ■Îndemânatic ■Pas în Munţii Apenini, în nord-vestul Italiei, în 

regiunea Toscana şi la altitudinea de 1039. 4)Actor comic francez, a jucat 

în filmul „Omul cu melon” (1883-1946) ■Lanurile cu flori albastre. 5)Specii 

de bovine ■Articol scurt! 6)Termen de comparaţie ■Ued în Arabia Saudită 

■Fibre textile. 7)Cap de girafă! ■Localitate în Italia. 8)Refren la colinde 

■Simbolul chimic al titanului ■Râu în SUA. 9)Contra legii (fem.) ■Oraşul de 

pe Mureş. 10)Localitate în Elveţia ■A tăia transversal şi complet un obiect. 

11)Literă arabă ■Locuitori din Camerun ■În orice sens! 12)Stofă scumpă 

de mătase, ţesută cu flori ■Nu acesta. 
 
Dicţionar: CISA, RAUD, LER, DAD. 
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I 
 

Pe un... (1-I) răsare luna, ca o vatră de jăratic,  

Rumenind străvechii... (1-II; sg.) și castelul... (2)  

Ș-ale... (3-I; nom.) ape, ce sclipesc fugind în... (3-II; pl.) – 

De departe-n văi coboară tânguiosul glas de clopot;  

Pe deasupra de prăpăstii sunt... (4) de cetățuie,  

... (5) de pietre sure un voinic cu greu le suie; 

 

Ci prin... (7) întrețesute, pintre gratii luna moale,  

Sfiicioasă și smerită și-au vărsat razele sale; 

 

Încărcată de o bură, de un colb de pietre... (10-II).  

După pânza de... (8; var.) doarme fata de-mpărat; 

 

Al ei chip se zugrăveste plin și alb: cu ochiu-l măsuri  

Prin... (9)-nvinețire a subțirilor mătăsuri; 

 

Răsfiratul păr de aur peste... (10-I; sg.; var.) se-mprăștie,  

Tâmpla bate liniștită ca o umbră viorie,  

Și sprâncenele arcate fruntea... (11) i-o încheie,  

Cu o singură trăsură măiestrit le încondeie; 

 

Ea zâmbind își mișcă... (12-I) a ei buze mici, subțiri;  

Iar pe patu-i și la... (12-II; nom.)-i presurați-s trandafiri. 
 
 
 

TITLUL 
[Triverb meta-anagramat: 9 + xxAxxxxxRx = 5, (4, 3, 7)] 

                                                                            I           N 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
 
 

Celelalte definiţii: 4)Momentul descris în versurile de mai sus (pl.). 5)În 

picaj! 6)Ceas ■Timp ■Unde! 7)Vârful obeliscului! ■Unsprezece. 8)Intrarea 

în Codlea! 9)Acum! ■Aluminiu (simbol). 11)Cupă! ■Priveşte! 12)Tei! 

VERTICAL: 1)Îndrăzneaţă ■Unul care are mult de lucru. 2)În baie! ■Stări 

de slăbiciune. 3)Transpirare ■Lipsit de vedere. 4)Sentimentală 

■Pseudonimul rebusistului gălăţean Dan C. Panu. 5)Râu în India ■Minus. 

6) Călin Georgescu ■Ţară peninsulară în Europa ■Plural (presc.). 

7)Localitate în Franţa ■Animal asemănător unui bivol mic, din insulele 

Moluce, numit şi „bivolul capră” ■Geantă de voiaj. 8)Porumbel uriaş ce a 

trăit în insulele Mauritius din Oceanul Indian, azi dispărut ■„Royal Nepal 

Airline Corporation” (siglă). 9)Luptătorul din „Eneida” lui Vergiliu ■A-şi face 

parte din ceva în mod abuziv. 10)Concepţie irealizabilă ■Floare roşie. 

11)„International Telphone and Telegraph Corporation” (siglă) 

■Neputincioasă. 12)Care sunt tot la fel ca mai înainte ■Pleosc! 
 
Dicţionar: NIRA, OUR, ANOA, RAPO. 
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Iar... (1-I; nom.) s-apropie și cu mâna sa el rumpe  

... (1-II) cea... (2-I) de un... (3-II) de petre scumpe;  

A frumseții haruri goale ce... (3-II; nom.)-i adapă,  

Încăperile gândirii mai nu pot să le încapă.  

El în brațe prinde fata, peste față i se-... (4-I),  

Pune gura lui fierbinte pe-a ei buze ce suspină,  

Și... (4-II; nom.) scump i-l scoate de pe degetul cel... (5; fem.) – 

Ș-apoi pleacă iar în lume... (6; nom.) cel voinic (7-I). 
 
 
 

II 
 
Ea a doua zi (7-II) se miră cum de firele sunt... (8),  

Și-n oglind! (2-II)-ale ei buze vede... (9-I) și supte – 

Ea zâmbind și trist se uită și șopotește... (9-II) din gură:  

– „... (10) cu... (11-I) plete, vin' la... (11-II) de mă fură.” 
 

 
CRAIUL 

 
(Metagramă anagramată: 
xxxxNxxxx – xxxxx-xxRx) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aristizza 

(Triverb: 4-1, 6) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
 
 

Celelalte definiţii: 5)Caiete! ■Mioare ■Acela. 6)În temă! 8)În balon! ■Eră, 

epocă (Fil.). 10)Patru roman. 

VERTICAL: 1)Animale domestice ■Râu în Norvegia ■Produs din struguri. 

2)A avea însemnătate ■Măsline. 3)Vechi oraş în Tesalia ■Informaţie 

neîntemeiată ■Zoe Ghica. 4)Nicoleta Popa ■Dulapul de bucătărie cu vase 

■„Eficacitatea biologică relativă” (abr. med.). 5)A părăsi încăperea ■Mioara 

Rusu ■Sat în comuna Câlnic, judeţul Alba ■În duet! 6)Florile nevinovăţiei 

■Unitate de măsură pentru intensitatea curentului electric. 7)Orăşel în 

statul Arizona (SUA) ■105 la romani ■Aţe! ■Oraş în Filipine. 8)Localitate în 

Algeria ■Judeţul Arad (abr.) ■Afluent al Dunării în Germania. 9)Piticul 

morţii, în mitologia Eddelor ■E în faţă ■„Afghan Online Press” (siglă). 

10)Flori numite şi bună dimineaţa ■Roman de Liviu Rebreanu ■Curte! 

11)Sprintenă ■Iubite (pop.). 
 
Dicţionar: EON, INNA, CUŢ, PIMA, BAO, ELTA, NAIN. 
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III 
 

Și Narcis văzându-și... (1-I) în oglinda sa, izvorul,  

Singur fuse îndrăgitul, singur el îndrăgitorul.  

Și de s-ar putè pe dânsa... (1-II) ca să o prindă,  

Când cu... (10-I; nom.)... (3-II; sg.),... (2) se privește în oglindă,  

Subțiindu-și gura mică și chemându-se pe nume (7) 

 

... (3-I) tu! răpire minții! cu... (10-I)... (3-II; sg.) și părul des,  

Pentr-o inimă... (4; pl.) mândru... (3-I) ți-ai ales!  

Ce șoptește ea în taină, când privește cu... (5)  

Al ei chip gingaș și tânăr, de la cap pân' la picioare?  

„Vis frumos avut-am... (10-II; nom.). A venit un zburător (6)  

Și strângându-l tare-n brațe, era mai ca să-l omor... 

 

Și mă-mbrac în părul galben, ca în strai ușor... (8),  

Și zărind rotundu-mi umăr mai că-mi vine să-l... (9-I). 

 

Dacă... (9-II) mi-l înmlădiu, dacă... (10-I; nom.) mei îmi plac,  

E temeiul că acestea fericit pe el îl fac.  

Și mi-s dragă mie însămi, pentru că-i sunt dragă... (11-I) – 

Gură tu! învață minte, nu mă spune nimărui,  

Nici chiar lui, când vine... (10-II; nom.) lângă patul meu tiptil, 

Doritor ca o femeie și... (11-II) ca un copil!” 
 
 

PARTENERA FLUTURELUI 
 

(Biverb: 7, 7) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(Monoverb: 6 - 9) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
 
 

Celelalte definiţii: 4)Din şagă! 5)Omenesc. 6)Nota 3. 7)În centrul 

Parisului! 8)Asia! ■Staniu (simbol). 

VERTICAL: 1)Îmbătat uşor ■Vas de lut. 2)În Iaşi! ■Poetul prezent (Mihai). 

3)Părinte (reg.) ■Munţi în Japonia. 4)Literă groasă ■Duşmănii. 5)Insule 

aparţinând Indoneziei ■Oraş în Brazilia. 6)Moluscă marină comestibilă 

■„Târgul Naţional Imobiliar” (siglă). 7)Spetează ■Soţia lui Al. Xenopol 

■Otilia Cazimir. 8)A lovi ţinta (var.) ■Localitate în Norvegia. 9)Scriitor 

portughez (m.1900) ■Avantaj ■Debut la operă! 10)Schimbările direcţiilor 

■Ciur. 11)Referitor la popoarele de la Marea Egee ■Cuprins de lene! 
 
Dicţionar: BOO, PATU, ABAL, ECA. 
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Cap. III 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
ORIZONTAL: 1)A provoca ■Stăpânitor al unui ţinut din Transilvania (od.). 

2)... 3)Specie de plante care conţin un suc lăptos, otrăvitor, numit şi laptele-

câinelui ■Pe deasupra. 4)... 5)Posezi ■Fiica lui Vasile Baciu din romanul 

„Ion”, de Liviu Rebreanu ■Elena Negri. 6)Cuci! ■Abreviere latină pentru 

„Iuris utricesque doctor” ■Conjuncţie. 7)... 8)Şase roman ■Coada 

rândunicii. 9)... 10)Casa cărţii. 

VERTICAL: 1)Profet evreu ■Substanţă folosită la spălarea rufelor. 2)Forţaţi 

să presteze o muncă ■Carne de ren! 3)Oraş antic în Asia Mică, la Marea 

Egee, unde se găsea un renumit templu al Afroditei ■Obişnuinţă. 4)Piaţă 

publică în vechile oraşe greceşti ■Gheorghe alintat. 5)Metal alb, dur, cu 

proprietăţi radioactive, folosit în pilele atomice ■Pană pentru despicat 

lemne. 6)Alifie (reg.) ■Degradată. 7)A fi reţinut de timiditate ■Peisajul 

încântător al naturii. 8)Pod îngust ■Zei casnici ai romanilor (mit.). 

9)Nedescoperiţi ■Ulpiu Alexa. 10) Scriitor american (1793-1876) ■De 

statură impresionantă. 
 
Dicţionar: CNID, NEAL. 

 

Pe coloanele orizontale rasterate: versul 4 din Capitolul III, ce face trimiterea la 

mitologicul Narcis. 
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I 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 
ORIZONTAL: 1)... 2)Relaţie între elementele unei mulţimi (mat.) ■Afluent al 

Dunării în ţara noastră. 3)Anemone de mare ■Ovine. 4)... 5)A bătători 

pământul ■Vârf în Munţii Rodnei (2280 m). 6)Trage aţa după el ■Apelativ 

popular. 7)... 8)Seleniu (simbol) ■Olga Bradu ■Timp de patru sezoane. 9)A 

alipi ■Aurel Vlaicu. 10)... 

VERTICAL: 1)Capabilă ■Aşezare rustică. 2)Cârlionţ ■Sportul practicat cu 

unele ambarcaţiuni. 3)Localitate în judeţul Vaslui ■Aurel Dobre. 4)Vizită 

rapidă ■Calificative. 5)Râu în Franţa ■Cartea cu fotografii de familie. 

6)Plină de mistere ■Esenţă de brad! 7)În centrul Vienei! ■Vârf în Alpii Retici 

(2570 m). 8)Caro! ■Ţară din Africa. 9)Sare a acidului clorhidric ■Aurora 

Romaşcu. 10)Ciubăr pentru transportat strugurii (reg.) ■Navă eşuată. 
 
Dicţionar: ARNE, NAAF, UTIE. 

 
Pe coloanele orizontale rasterate: dorinţa fetei de împărat, din Capitolul I. 
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IV 
 

– „O, rămâi, rămâi la mine, tu cu viers duios de foc,  

... (1) cu plete negre, umbră fără de noroc  

Și nu crede că în lume, singurel și... (2),  

Nu-i găsi un... (3-I) tânăr ce de tine-i îndrăgit. 

 

Ea șoptește vorbe arse de al... (3-II; nom.) ei foc:  

– „O, șoptește-mi - zice dânsul - tu cu ochii plini d-... (4-I)  

Dulci cuvinte nențelese, însă pline de-nțeles.  

Al vieții vis de aur ca un fulger, ca o clipă-i,  

Și-l visez, când cu-a mea... (5) al tău braț rotund îl pipăi,  

Când pui... (6-I; nom.) tu pe pieptu-mi și bătăile îi numeri,  

Când... (6-II) cu-mpătimire ai tăi albi și netezi... (7)  

Și când sorb al tău răsuflet în suflarea vieții mele  

Și când inima ne crește de un... (8-II), de-o dulce jele; 

 

Fericit mă simt atuncea cu... (8-I) de măsură.  

Tu!!... nu vezi... nu-ți aflu nume... Limba-n... (9) mi se leagă  

Și nu pot să-ți spun odată, cât - ah! cât îmi ești de dragă!” 

 

Numai ochiul e... (10), iară limba lor e mută,  

Ea-și acopere cu... (5) fața roșă de sfială,  

Ochii-n lacrimi și-i ascunde într-un... (11-I) ca de... (11-II). 
 
 

NUNUL MARE 
(Biverb metagramat: Sxxx + xxSxx + xxP = 7, 5) 

                                                               M              L            E 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                   Georges                    Alecu          Hans (Jean) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
 

Celelalte definiţii: 1)În viitor. 2)Vas de ceramică. 5)Nichel (simbol) ■Drese! 

7)Usturoi (reg.). 9)Bice! ■A răsuna prelung. 10)Individ. 

VERTICAL: 1)Înţeles ■Nume armean. 2)Tauri sălbatici ■A se angaja la 

ceva. 3)Râu în Germania ■Sită. 4)Aeroport din Elveţia (cod) ■Fibră 

sintetică japoneză. 5)În careu! ■„Asociaţia Profesională a Urbaniştilor din 

România” (siglă) ■Operă redusă. 6)Plantă erbacee ■Cărnuri fără oase. 

7)Judeţul Olt (abr.) ■Fricoase ■Cargobot (abr.). 8)Provincie în Irak ■Sufix, 

cu sens „peiorativ” ■Diftong latin. 9)Localitate rurală în judeţul Cluj. 

10)Comună brăileană ■Medic şi botanist francez (1479-1537). 11)Adepţi ai 

concepţiei bazată pe negarea existenţei lui Dumnezeu şi a oricărei divinităţi 

■Nordul Italiei! 
 

Dicţionar: DRS, ULFE, LSMA, PAV, RABU, RUEL. 
 
 

NUNA 
(Biverb meta-anagramat: 3 + 3 + xxUx = 6, 4) 

                                                                                         L 
 

  
 
 
 

 

 

 

                                         Pavel                 Aurel           Gellu 
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V 
 

 

S-au făcut ca... (1) albă fața roșă ca un măr  

Și atâta de... (2), să o tai c-un fir de păr.  

Și cosița ta... (3) o aduni la ochi plângând,  

... (4) făr' de nădejde, suflete bătut de gând. 

 

Urmărind pe ceruri limpezi cum plutește-o... (5), 

 

Nu uita că-n... (7) este... (6) ochilor albaștri.  

Stele... (9-I; sg.) din tărie cad ca picuri de argint,  

Și seninul... (11-II) albastru mândru lacrimile-l prind; 

 

Și din când în când vărsate, mândru... (7; nom.)-ți șăd,  

Dar de seci întreg isvorul, atunci cum o să te văd?  

Prin ei curge rumenirea, mândră ca de trandafiri,  

Și zăpada (9-II) viorie din obrajii! (8) tăi... (2; sg.) – 

Apoi noaptea lor albastră, a lor dulce vecinicie,  

Ce ușor se mistuiește prin... (10; nom.) pustie...  

Cine e nerod să ardă în cărbuni... (11-I; nom.)... (9-I)  

Ș-a lui vecinică lucire s-o strivească în zadar? 
 

 
 

NUNTAŞ 
(Biverb metagramat: xxxxN + xExxxCx + 4 = 10, 6) 

                                                                     L       I       P 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                Françoise               Ion   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            
 

 

Celelalte definiţii: 1)Îngăduit să facă. 2)Erbacee cu flori roşii-purpurii (pl.). 

3)Program şcolar. 4)Idee! ■Rodica Zamfir. 6)„Centrul de Studii Economice” 

(siglă). 7)Dintr-o piesă! 8)Cântăreţ antic grec ■Cred pe jumătate! 9)Judeţul 

Ialomiţa (abr.). 10)Eugenia Toma. 

VERTICAL: 1)Tip de zahăr ■Zeii protectori ai casei, la romani (mit.). 2)A 

dezrădăcina ■Atmosferă (abr.). 3)Cap în sud-estul Franţei, la Marea 

Mediterană ■Premiu cinematografic. 4)Gresii pentru ascuţit coasele (reg.) 

■Pere! 5)Strat orizontal de cărămidă din structura unei zidării ■Bucolică. 

6)Ulpiu Enache ■Radio Târgu Mureş (siglă) ■Holda de grâu. 7)Lucian 

Blaga ■Nicovale (reg.) ■Nicolae Dobrin. 8)Stări fizice manifestate prin lipsă 

de putere ■Spate. 9)Locuitori dintr-o ţară din Orientul Mijlociu ■Bâtă cu 

măciulie la un capăt (reg.). 10)Un fel de serai al regilor persani ■Ventilare. 

11)Struguri cu boabele mici şi negre ■Monstrul cu corpul păros, cu picioare 

şi coarne de ţap, în mitologia greacă. 
 
Dicţionar: IES, AIL, MOC, ARAM. 
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VI 
 

O, tu... (3-II) cu barba-n... (1-I) ca și câlții când nu-i perii,  

Tu în... (1-II) nu ai grăunțe,... (2) pleavă și puzderii.  

Bine-ți pare să fii singur,... (3-II) bătrân fără de... (3-I),  

Să oftezi dup-a ta fată, cu ciubucul între... (4)?  

Să te primbli și să numeri scânduri... (5-I) în cerdac?  

Mult bogat ai fost... (5-II), mult rămas-ai tu... (6)!  

Alungat-o-ai pe... (10-I), ca departe de părinți  

În... (9) împistrită ea să nasc-un... (8-I) de 8-II; pl.).  

În zadar ca s-o mai cate, tu trimiți în... (10-II) crainic (7),  

Nimeni n-a afla locașul, unde ea s-ascunde tainic. 
 
 

INSECTE 
(Triverb: 6; 6; 3) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Triverb eliptic anagramat: (7) + 4 + 7 + 3 = 6; 6; 8) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           
 

 

Celelalte definiţii: 2)Cuier! 4)Nae Manea. 6)Parte a corpului. 7)Ana Toma. 

VERTICAL: 1)Zeitate a apelor, a munţilor şi a pădurilor (mit.) ■După. 

2)Semnul înmulţirii ■„Lipetsk State Technical University”, Rusia (siglă). 

3)„North Dakota Bankers Association” (siglă) ■„Institutul de Cercetări 

Nucleare” (siglă). 4)Vasele în care se păstrează şi se serveşte untul 

■Element al scheletului. 5)Erbacee cu flori liliachii, roşietice sau albe 

■Dezvoltată. 6)Ion Minulescu ■Uzarea prin întrebuinţare a unor obiecte 

ascuţite (pl.). 7)Cu gust acru, înţepător ■Scenarist croat (Ivan; 1917-1989). 

8)Terci (reg.) ■Un fel de horă jucată de bărbaţi (reg.). 9)Acum doi ani 

(pop.). 10)Întâietate ■Fire textile. 
 
Dicţionar: RUIN, SIBL, CIR. 
 

 

CARIUL 
(Criptografie: 4-1, 6, 4) 
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VII 
 

... (8-I)-i sara cea de... (1-I); de pe lacuri apa... (8-I)  

Înfunda mișcarea-i creață între... (1-II) la... (3); 

  

... (4)-i firea, iară vântul sperios vo creangă farmă – 

Singuratece isvoare fac cu valurile (5; sg.) larmă.  

Pe potica dinspre codri, cine oare se coboară?  

Un voinic cu ochi de vultur lunga vale o măsoară.  

Șapte (8-II)... (11-II) de când plecat-ai, zburător cu negre plete,  

Ș-ai uitat de soarta mândrei, iubitoarei tale fete!  

Și pe câmpul gol el vede un copil umblând desculț  

Și cercând ca să adune într-un cârd bobocii mulți.  

- „Bună vreme, măi băiete!” - „Mulțămim, voinic străin!”  

- „Cum te cheamă, măi copile?” - „Ca pe tata-meu –... (6); 

 

Atunci intră în colibă și pe capătu-unei... (10-I),  

Lumina cu mucul... (11-I; pl.) într-un hârb un roș opaiț;  

Se coceau pe vatra... (8-I) două turte în cenușă,  

Un... (10-II) e sub o grindă, iară altul după... (9-I);  

Hârâită, noduroasă, stă în colb... (9-II) veche,  

În cotlon torcea motanul, pieptănându-și o ureche; 
 

 

 

CRIPTOGRAMĂ 
 

Răspunsul pe care-l dă mama 

fiului ei la întrebarea: „a cui-s, mamă?”, 

îl aflaţi pornind din caseta rasterată şi 

urmând un anumit traseu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z B U O R T A  

 R T U E T Ă  

 Ă -Ţ T Ă C L  

 I S Ş L I H  

 E I E N C E  

 P E Î L A M Ă. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 
Celelalte definiţii: 2)Localitate în Canada. 3)Scule! 4)Lacrima dimineţii. 

5)Ion Istrati. 6)Îndemn cabalin. 7)Nuanţa unei culori ■Cută! 8)La tavă! 

VERTICAL: 1)Izotop radioactiv al hidrogenului ■Pucioasă. 2)Ciobani 

■Marginea terenului. 3)Cântăreţi antici greci ■Pictor francez (André; 1880-

1954). 4)Teren pe care se adună şi stagnează apa ■Toma Eremia. 5)Tudor 

Tomescu ■Şi (lat.) ■Cal breaz în frunte (reg.). 6)Prăjitură făcută în casă 

■Plasă de pescuit. 7)La vară! ■Unealta croitorului ■„Institutul de Studii şi 

Proiectări Energetice” (siglă). 8)Boală infectocontagioasă la copii. 

9)Dumneata ■Vas de bucătărie ■Clipa finală! 10)Morocănoşi ■Arbust 

tropical. 11)Pagină ■Oraş în apropiere de Transalpina. 
 
Dicţionar: RIEL, RIG, IPA, ATUN. 

 

 

IDENTITATE 
(Metagramă: xxTxxx + Lxxx + xŞx + xAx) 

                                                           P          T            C         I 
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Sub icoana afumată unui... (1) cu comănac  

Arde-n candel-o... (2) cât un sâmbure de mac; 

Pe-a icoanei policioară,... (3) și mint-uscată 

Împlu casa-ntunecoasă de-o... (4) pipărată; 

Pe cuptiorul uns cu humă și pe coșcovii păreți 

Zugrăvit-au c-un cărbune copilașul cel isteț 

Purceluși cu coada sfredel și cu bețe-n loc de... (5-I), 

Cum mai bine i se șede unui purceluș de treabă. 

 

Pe un... (5-II) de scânduri goale doarme tânăra nevastă 

În mocnitul întuneric și cu... (6) spre fereastră. 

El s-așază lângă... (7) fruntea ei o netezește, 

O desmiardă cu durere, suspinând o drăgostește. 

Pleacă gura la ureche-i, blând pe nume el o cheamă, 

Ea ridică somnoroasă lunga... (8-I; pl.) maramă, 

 

Ea se uită, se tot uită, un cuvânt măcar nu spune, 

Râde doar cu... (8-II; nom.)-n lacrimi, spărietă de-o minune, 

 

El ștergarul i-l desprinde și-l împinge... (10) la vale, 

Drept în creștet o sărută pe-al ei păr de aur... (9) 

Și... (11; nom.) i-o ridică, s-uită-n... (8-II; nom.) plini de apă, 

Și pe rând și-astupă gura, când cu gura se adapă. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

 
 

Celelalte definiţii: 1)Prepoziţie. 2)Plasă de pescuit. 3)Categoric. 4)Olga 

Greceanu. 6)Pe ele ■Cămaşă rustică. 7)Metru, Tonă, Secundă (abr.). 

9)Om de teatru român (David). 10)Luna iulie, pe scurt! ■Solid la trup! 

11)Pieptar. 

VERTICAL: 1)Blană de samur ■Ţesături groase de lână. 2)Masă austeră 

■Vârf în Munţii Bistriţei (1016 m). 3)Hăis! ■Limbă vorbită în India. 4)Semn 

de notaţie muzicală ■Localitate în Franţa. 5)Irimia Ionescu ■Ştefan alintat. 

6)Oraş în Spania ■Ion Barbu. 7)Nobil feudal ■Teme! ■Ieşirea din scenă! 

8)Ion Manta ■Îmbibat cu apă. 9)Acoperită cu zăpadă ■Mâncare din ouă 

(reg.). 10)Germani ■Cap stâncos pe Coasta Malabarului, India. 11)Timp 

precis ■Reprezentare în relief pe o medalie a chipului unei persoane. 
 
Dicţionar: OUL, AIS, SEL, HILI. 
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VIII 
 

De treci codrii de... (1), de departe vezi albind 

Ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de... (2). 

Acolo, lângă isvoară, iarba pare de omăt, 

Flori albastre tremur... (3-II) în văzduhul tămâiet; 

Pare-că și trunchii vecinici poartă... (3-I) sub coajă, 

Ce suspină printre... (4) cu a... (9-I; nom.) lor... (6-I; pl.). 

Iar prin mândrul întuneric al pădurii de... (2) 

Vezi isvoare zdrumicate peste pietre licurind; 

Ele trec cu harnici unde și suspină-n flori... (5; pl.), 

Când coboară-n ropot dulce din tăpșanul! (6-III) prăvălatic, 

Ele sar în bulgări! (6-II) fluizi peste prundul din răstoace, 

În... (7; pl.) rotind de ape, peste care luna zace. 

Mii de fluturi mici albaștri, mii de roiuri de... (8-I) 

Curg în râuri sclipitoare peste flori (9-II; sg.) de miere pline, 

Împlu... (8-II; nom.) văratic de mireasmă (10-II) și răcoare 

A popoarelor de... (10-I) sărbători murmuritoare. 
 

 

BONDARUL 
(Triverb: 6, 2, 6) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GREIERELE 
(Biverb anagramat: 5, 1, 5, 1, 2, 1 = 7, 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

 
Celelalte definiţii: 1)Ţară peste care domneşte craiul. 2)Insulă în Oceanul 

Pacific, supranumită „Perla Indoneziei”. 4)File din dosar! 5)Stau la bloc! 

VERTICAL: 1)A termina cursurile liceale ■Gem! 2)Curs de apă (dim.) ■La 

salut! 3)Prima literă a alfabetului grecesc ■Cartea cu hărţi geografice. 

4)Milion (abr.) ■Maria Jianu ■Aeroport din Afghanistan (cod.). 5)Glorioşi. 

6)Numele a trei regi din Pergam ■A alipi. 7)Organ de maşină, care se 

cuplează cu o roată cilindrică dinţată. 8)Curge! ■„University of Tokio 

Genome Browser” (siglă) ■Irlanda de Nord! 9)A se zăpăci ■„African-

American Student Organization” (siglă). 10)Recomandare. 11)Sufix cu 

sens de „calitate” ■Nemişcată. 
 
Dicţionar: ALU, BST, ATAL, ETE. 

 

 

MUZICA 
(Triverb: 3, 8, 6) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           
 
 

 

ORIZONTAL: 1)„Socrul mare cu mitra pe cap, şede-n perine de puf/Şi cu 

crengi îl apăr pagii de muscuţe şi zăduf”, îi invită pe oaspeţi la masă, „cum 

li-s anii, cum li-i rangul” ■„Jilţ cu...”, tronul pe care şedea socru-mare. 

2)Printre cei care-au venit „ să serbeze nunta gingaşei mirese” au fost   

Feţi-frumoşi, Zmei, cititorii de zodii, împăraţi şi-mpărătese (sg.) ■Ape! 

3)Bogdan Sava ■Bastonul craiului pe care-l ţinea în mână, stând „ţapăn, 

drept” (var.). 4)Sfârşit (reg.) ■„International Association of Electronics 

Recyclers” (siglă). 5)Metaforă pentru codrul din care „mirele iese”, ţinând în 

„a lui mână mâna gingaşei mirese” ■Lângă această întindere de apă „vezi 

o masă mare-ntinsă cu făclii prea luminate”. 6)Primele ironii! ■Alt nume dat 

susanului. 7)Beţe! ■Culoarea rochiei de mireasă, cu poala lungă (masc.) 

■Inima lui Călin! 8)Podoaba naturală pe care o avea în păr mireasa (pl.) 

■Ilie Rusu. 9)„Faţa-i roşie ca mărul” (masc.) ■„...vioarele răsună” (pl.; fem.). 

10)Prefix pentru viaţă ■Îmbrăcămintea zmeilor, din oţel, veniţi şi ei la nuntă 

(sg.). 11)Cortegiul nunţii ■„Nunul mare, mândrul..., şi nuna, mândra Lună” 

sunt poftiţi să se aşeze în capul mesei. 
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VERTICAL: 1)Instrumentul popular ce acompaniază viorile, ţinând hangul 

■Accesoriul facial al Craiului, pieptănat frumos. 2)Punct cardinal de unde 

au venit la nuntă oaspeţii ■Râu în Rusia. 3)La mireasă, dar nu şi la mire! 

■Podoaba capilară a Feţilor-frumoşi era de aur ■„Fondul Mutual al 

Oamenilor de Afaceri” (siglă). 4)Lipsă la mijloc! ■Părul de aur al miresei 

ajungea aproape de pământ, care-i cădea „peste braţe, peste umerele 

goale”. 5)„Engineering Construction Industry Association” (siglă) ■Râu în 

Norvegia. 6)„Flori albastre are-n păru-i şi o... în frunte poartă” ■„Societatea 

Biblică Română” (siglă) ■Ciolan. 7)Şăgalnicul sosit şi el la nuntă 

■Localitate în Finlanda. 8)Remorcată ■Râu în Maramureş. 9)Suveran slav 

■Mirele. 10)Alt punct cardinal de unde au venit oaspeţii ■Gingaşă, 

mlădioasă, cu trup frumos, partenera lui Călin (pl.). 
 
Dicţionar: ZAP, IRO, UIL, IPS, LONS, ILLO.  

 
 

FLUTURII 
(Rebouri meta-anagramate: Fxx + 6 = 9) 

                                                                                 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(xxxD + xxSx = 8) 
                                                            B        N 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            
 
 

ORIZONTAL: 1)Insectele care participă la nunta mirelui fluture cu mireasa 

viorică ■„Trec ducând în gură de făină marii saci,/Ca să coacă pentru nuntă 

şi plăcinte şi colaci”. 2)Înscrise în tabel! ■„Şi...-aduc miere, aduc colb 

mărunt de aur” (nom.) ■Aurel Baranga. 3)„Mulţime de norod” ■Banii la 

modă. 4)„Vin... lăutarii” (nom.) ■Nume masculin. 5)Aur, în vechime ■„Îi 

sar... înainte în potcoave de oţel” ■Decade! 6)Cere! ■Alte insecte. 7)Titluri 

în deşert ■Vornicelul de la nuntă. 8)„O cojiţă de alună trag..., podu-l 

scutur,/Cu musteaţa răsucită şede-n ea un mire flutur” ■A escalada. 

VERTICAL: 1)Alte insecte. 2)Locul unde se sacrifică animalele ■Mioara 

Lungu. 3)Om de litere ■Apar ciobanii! 4) Dânşii ■Nordul Indiei! ■Tip de 

grădină. 5)„...mulţi, de multe neamuri, vin în urma lui un lanţ,/Toţi cu inime 

uşoare, toţi şăgalnici şi berbanţi”. 6)În şubă! ■A povesti ■Geo Şerban. 7)În 

Arieş! ■Măriri! ■Berete! 8)Sat vrâncean ■Emil Ene. 9)Sat în Maramureş 

■Zeiţă egipteană. 10)„Meşterul faur”, care din colbul de aur adus de albine 

va face cercei pentru mireasă (var.) ■Cap în Australia. 11)„În veşmânt de 

catifele, un... rotund în pântec/Somnoros pe nas ca popii glăsuieşte-ncet un 

cântec”. 
 
Dicţionar: ABE, CIO, RIE, BRT, IEUD. 
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IV 
 

ZBURĂTORUL 
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
 
 

ORIZONTAL: 1)Sărman. 2)... 3)Poet oltean (Florian). 4)Capitala Greciei. 

5)... 6)Prefix pentru morală. 7)Nereuşit. 8)... 9)Curmătură ■Intrarea în Blaj! 

10)Amândoi. 11)... 

VERTICAL: 1)Oaspete ■Calapod. 2)Murdărită cu noroi (reg.) ■Solist de 

muzică uşoară, belgian, de origine italiană (Salvatore). 3)Ţipete puternice 

■Brom (simbol). 4)Greşită ■Prefix pentru viaţă. 5)Ceartă în familie ■Scris 

cursiv. 
 

Pe orizontalele rasterate – continuarea versului 6 din capitolul IV: 

Zburător cu plete negre, … 
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DEZLEGĂRI: 
 

CRONOGRAM – 1876. CĂLIN (File din poveste) – GAZEL: AMOR, COLINDA, LEGATA, 
ELIAD, IS, IA, GRINDA, GEAMURI, CO, M, A, GURA, TINDA, TAI, IUBIT, US, OGLINDA, 
ARAC, RR, NE, GO, ELA, IACI, INSATI, VISATOARE, A, CASTRE, GAZEL, ITAIT, PEDANT. 
TITLUL: CĂLIN (File din poveste) (velociped+flaşnetari) I – DEAL, CODRU, A, A, 
SINGURATIC, RAURI, ROPOTE, ZIDIRI, NOPTI, A, ACATAT, ICA, ORA, AN, DE, S, OBE, 
FLORI, II, CO, PĂIANJEN, USOARA, AM, AL, PERNA, SCUMPE, ALBA, PA, IATA, TI, 
DULCE, CAP. CRAIUL: SOCRU-MARE (Romanescu).; ŞEDE-N PERINE. II – VOINIC, 
PANZA, ACOPERITA, OG, COLB, SIMTIRI, INCLINA, INEL, IT, OI, MICA, ALA, 
NAZDRAVAN, EM, NOVAC, MARTI, A, ALO, RUPTE, EON, VINETE, BLAND, IV, 
ZBURATOR, R, NEGRE, NOAPTE. PARTENERA FLUTURELUI: MIREASA VIORICĂ.; 
MLĂDIOASA. III – FATA, CINEVA, SALBATECI, A, IDOL, MARE, FECIOARE, AG, UMAN, 
MIRARE, MI, APARITIE, ANA, ARI, U, A, TESUT, AA, SN, SARUT, BOI, OCHI, NOAPTE, 
LUI, VICLEAN. III – ISCA, ISPAN, SINGUR FUSE, ALIOR, INCA, INDRAGITUL, AI, ANA, EN, 
CI, IUD, SI, SINGURELIN, O, VI, ICA, A, DRAGITORUL, ANTICARIAT. I – ZBURATOR CU, 
UNARA, OLT, ACTINII, OI, PLET ENEGRE, TASA, INAU, A, T, AC, BRE, VIN LA NOAP, SE, 
OB, AN, A, ALATURA, AV, TE DE MA FURA. NUNUL MARE: MÂNDRUL SOARE (Sand+ 
Russo+Arp). IV – ZBURATOR, VA, OL, RATACIT, SUFLET, BUZE, ERES, ILUZII, NI, MANA, 
DRS, S, CAP, SARUT, AI, UMERI, I, ASUPRA, DOR, GURA, CC, AUI, OM, VORBARET, 
PAR, PETEALA. NUNA: MÂNDRA LUNĂ (Dan+Rău+Naum). NUNTAŞ: ŞĂGALNICUL 
PEPELE (Sagan+Neculce+Pele). V – CEARA, LASAT, URI, SUBTIRE, BALAIE, ORAR, ID, 
RZ, INIMA, CIOCARLIE, Z, CBE, TAINA, LACRIMI, IES, A, AED, ED, RA, RAR, IL, OMAT, 
ET, PLANSORI, SMARAND, CER. INSECTE: ALBINE, GREIER, CAR.; PURICI, FLUTUR, 
CĂRĂBUŞ (furnică+lupi+bursuci+ţâr). VI – NODURI, CAP, IR, NUMAI, R, MINŢI, CRAI, F, 
DINTI, NM, ALBE, ODATA, SARAC, GAT, AT, EMISAR, PUI, PRINTI, U, COLIBA, T, DANSA, 
LUME. CARIUL: CARE-I MEŞTER FAUR. CRIPTOGRAMĂ: „Zburătoru-ţi este tată şi pe el 
Călin îl cheamă.” VII – TOAMNA, STUF, RIEO, LACURI, IEZATURA, SL, TRISTA, ROUA, II, 
T, TALAZ, U, DIE, CALIN, TENTA, TA, O, SURA, VII, AV, USA, RASNITA, LAITI, PAPUC, F, 
NEGRE, ANI. IDENTITATE: CA PE TATĂ-MEU, CĂLIN (catetă+lame+uşă+lan). SFANT, DIN, 
D, ORIE, LUMINA, BUSUIOC, NET, OG, MIREASMA, LABA, I, PAT, LE, FATA, IE, DANSA, 
MTS, F, I, GENE, OCHI, MOALE, ESRIG, IUL, LIN, OLI, ILIC, BARBIE. BONDARUL: 
ROTUND ÎN PÂNTEC. GREIERELE: CRAINIC SPRINTEN (cinci N; şapte R în R). VIII – 
ARAMA, CRAIE, BALI, ARGINT, SUFLETE, UDE, OSA, RAMURI, LO, MOLATICI, VRAJI, 
LG, AN, I, T, CUIBARE, ALBINE, AER, GLAS, IRIS, T, MUSTE, AROMA. MUZICA: LIN 
VIOARELE RĂSUNĂ. CRAI, SPATA, OASPETE, AP, BS, SCEPTRU, ZAP, IAER, S, ARAMA, 
LAC, IRO, SESAM, BT, ALB, ALI, A, FLORI, IR, RUMEN, LINE, BIO, SOLZ, S, ALAI, SOARE. 
FLUTURII: ŞĂGALNICI (fag+sălcii).; BERBANŢI (brad+tise). GAZE, FURNICI, ABE, ALBINE, 
AB, NATIUNE, EURO, D, TANTARI, DAN, AOR, PURICI, DD, CR, CARABUSI, A, EMIRI, 
GREIER, I, LOCUSTE, SUI. IV – ZBURĂTORUL – MIZER, UMBRA, SAIOC, ATENA, FARA, 
I, ETI, RATAT, DE, A, SA, BL, AMBII, NOROC. 
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